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Статтю присвячено дослідженню окре-
мих особливостей технологізації процесу 
розвитку творчого потенціалу майбутніх 
агроінженерів під час їх професійної підго-
товки в університеті як способу організації 
освітнього процесу, який гарантує отри-
мання запланованих результатів навчання. 
Наведено аналіз освітнього стандарту під-
готовки бакалаврів з агроінженерії з метою 
визначення вимог до випускників аграрних 
вишів, що передбачають підготовку агро-
інженерів із розвинутим творчим потен-
ціалом, здатних до вирішення типових та 
нестандартних завдань майбутнього агро-
промислового виробництва. Зазначається, 
що реалізація педагогічної технології на 
практиці відбувається планомірно і послі-
довно через розроблення педагогічного про-
екту, що включає відповідні запланованим 
результатам розвитку творчого потенці-
алу майбутніх агроінженерів форми, методи 
і засоби. Проаналізовано результати дослі-
джень проблеми застосування педагогічних 
технологій у процесі професійної підготовки 
майбутніх агроінженерів, сформульовано 
принципи технологізації процесу розвитку 
творчого потенціалу студентів агроін-
женерної спеціальності. Подано загальну 
структуру педагогічної технології, що 
включає концептуальну базу, змістову та 
процесуальну частини. Констатовано, що 
«технологічний процес» розвитку твор-
чого потенціалу майбутніх агроінжене-
рів має подаватися як чіткий алгоритм із 
характерним визначенням навчальних цілей 
через результати навчання, які можна про-
діагностувати, та наявністю систематич-
ного зворотного зв’язку. Зазначається осо-
бливість сучасних педагогічних технологій 
синергетично поєднувати досягнення різних 
наук та педагогічної практики, що дає змогу 
узгодити традиційні поширені методи та 
новітні підходи. Подано основні критерії 
ефективності технологічно організованого 
процесу розвитку творчого потенціалу май-
бутніх інженерів аграрного профілю.
Ключові слова: творчий потенціал інже-
нера, професійна освіта, стандарт вищої 
освіти, педагогічна технологія, майбутні 
агроінженери, інновації.

The article is devoted to the research of certain 
technology features of the process for devel-
opment of agricultural engineering students’ 
creative potential during their professional 
training at university. That was considered as 
the way to organize an educational process, 
which guarantees achievement of the planned 
learning outcomes. The analysis of the edu-
cational standard for bachelors in agricultural 
engineering was given in order to determine the 
requirements for graduates of agricultural uni-
versities. The revealed requirements provided 
training of agricultural engineers with advanced 
creative potential, capable to solve typical and 
non-standard tasks of the future agro-industrial 
production. It was noted that the implementation 
of pedagogical technology in practice required 
systematic and consistent concept through the 
development of a pedagogical project, which 
includes the forms, methods and means appro-
priate to the planned results connected with 
highly developed future agricultural engineers’ 
creative potential. The results of researches 
on the problem of pedagogical technologies 
application in professional training of future 
agricultural engineers have been analyzed; the 
principles of technology introduction into the 
process of development of students’ creative 
potential have been formulated. A general struc-
ture of pedagogical technology was presented. 
It included conceptual base, content and proce-
dural parts. It has been claimed that the ‘techno-
logical process’ for development of agricultural 
engineering students’ creative potential should 
be presented as a clear algorithm with charac-
teristic definition of educational goals through 
the learning outcomes that can be diagnosed. 
Systematic feedback should be realized as well. 
Modern pedagogical technologies were consid-
ered as synergistic combination of the achieve-
ments from different sciences and pedagogical 
practices. That allowed to harmonize traditional 
widespread methods and new approaches. 
The basic criteria of efficiency of technologically 
organized process for development of future 
agricultural engineers’ creative potential were 
chosen.
Key words: engineer’s creative potential, engi-
neering education, education technology, educa-
tion standard, agricultural engineers, innovative.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Професійна підготовка агроінженера відбувається 
на основі стандарту вищої освіти бакалаврського 
рівня освіти зі спеціальності «Агроінженерія» [6], 
який визначає вимоги до випускників аграрних 
університетів: володіння фундаментальними та 
спеціалізованими професійними знаннями, між-
дисциплінарними категоріями, а також уміннями 
аналізувати та синтезувати, винаходити нові ідеї 
для виконання інженерних проектів, націлених 
на розв’язання типових та нестандартних задач 
із використанням наявних і нових підходів, тех-
нологій, методів; уміння застосовувати відповідні 

теоретичні знання і практичні методи для проекту-
вання, розробки, виробництва, введення в експлу-
атацію, експлуатації, обслуговування, виведення 
з експлуатації та повторного циклу технологічних 
процесів та систем в агропромисловій галузі для 
вирішення завдань стосовно наявних та розро-
блюваних технологій тощо.

Вчені, які досліджують проблеми професій-
ної підготовки інженерів, зокрема аграрного про-
філю [2; 3; 5; 11], підтверджують результати наших 
досліджень, що означеним вимогам відповідатиме 
фахівець із високим рівнем розвитку творчого 
потенціалу. Таким чином, процес професійної під-
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готовки студентів агроінженерної спеціальності 
має бути спрямованим на розвиток творчого потен-
ціалу майбутніх інженерів аграрного профілю.

Дослідження практики розвитку творчості та 
інновацій у навчальному процесі європейських 
освітніх закладів за останні 10 років [12] показали, 
що у творчому освітньому середовищі акцент змі-
щується з викладача на студента, основна увага 
зосереджується на розвитку творчого потенціалу 
та спільній роботі учасників освітнього процесу, 
який, своєю чергою, набуває «технологічності», що 
виражається в чіткому проектуванні навчальних 
операцій та їх послідовному виконанні для отри-
мання гарантованого результату. При цьому вирі-
шальними стають поетапність, відтворюваність 
і координація, тобто регулярне співвіднесення 
отриманих результатів (у тому числі проміжних) 
із запланованими, що вимагає чіткого визначення 
цілей, докладного опису всіх процедур та система-
тичного контролю і корекції результатів [3; 4; 10].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Феномен педагогічної технології є предметом 
активних досліджень зарубіжних та вітчизняних 
вчених із 30-х років минулого сторіччя. Численні 
наукові праці присвячено дослідженню проблеми 
трактування поняття та визначення їх функцій 
(розвивальної, аналітичної, проектувальної, мето-
дологічної) [1; 4; 7], теоретичних засад впрова-
дження в освітній процес наявних та розроблення 
інноваційних педагогічних технологій [1; 3; 7−9], 
практичних аспектів ефективного функціонування 
педагогічних технологій у процесі професійної 
підготовки інженерів, зокрема аграрного профілю  
[2; 3; 11; 12] тощо. У науковій літературі висвітлено 
різні підходи до розуміння педагогічної технології 
[4; 7; 9; 10], процесуальний та методичний аспекти 
проблеми [2−4; 10], питання взаємодії суб’єктів 
освітньої діяльності [2; 11; 12] тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідники, які перейма-
ються проблемами освіти в аграрних університетах 
констатують, що серед способів навчальної діяль-
ності студента домінують інформаційно-рецеп-
тивні та репродуктивні, а також спостерігається 
обмежене застосування передових педагогічних 
практик [2−5] через недостатню вивченість питань, 
пов’язаних з організацією технологічного процесу 
цілеспрямованого розвитку творчого потенціалу 
майбутніх агроінженерів, який би дав змогу отри-
мувати гарантовані результати професійної підго-
товки висококваліфікованих фахівців із розвину-
тим творчим потенціалом.

Мета статті полягала у визначенні особли-
востей технологізації процесу розвитку творчого 
потенціалу студентів агроінженерної спеціаль-
ності (формулюванні принципів, описі педагогіч-
ного процесу та взаємодії, а також визначенні кри-
теріїв ефективності процесу).

Виклад основного матеріалу. Педагогічна 
технологія є продуктом наукового проектування, 
що базується на системі принципів і потребує точ-
ного виконання «технологічного процесу», тому 
описується як чіткий алгоритм. Характерним також 
є визначення цілей через результат, який підлягає 
діагностуванню, при цьому наявність система-
тичного зворотного зв’язку обов’язкова. Сучасні 
педагогічні технології демонструють синергетичне 
поєднання досягнень різних наук (педагогіки, пси-
хології, соціології, філософії, інформатики, штуч-
ного інтелекту тощо), а також емпіричних знань, 
отриманих із педагогічної практики, що погоджує 
традиційні поширені методи з минулого досвіду і 
новітні підходи, які відображають передове педа-
гогічне бачення на тлі сучасних змін у глобальному 
суспільстві та науково-технічного прогресу.

На основі аналізу результатів теоретичних та 
практичних досліджень проблеми застосування 
педагогічних технологій у процесі професійної під-
готовки майбутніх агроінженерів [2−4; 8−10] сфор-
мулюємо принципи технологізації процесу розви-
тку творчого потенціалу студентів агроінженерної 
спеціальності:

1) спрямованість на розвиток творчого потен-
ціалу майбутнього агроінженера з урахуванням 
його професійних потреб та особливостей профе-
сійного середовища. Це положення передбачає 
визначення цілей навчання, наприклад: оволо-
діння студентами методами та прийомами техніч-
ної творчості у професійній діяльності, що реалі-
зується через технологію контекстового навчання; 
формування та розвиток у студентів умінь іденти-
фікувати та вирішувати проблеми через техноло-
гію проблемного навчання; розвиток самостійності 
студентів щодо пошуку та оволодіння необхідними 
знаннями, формування досвіду роботи в команді, 
оволодіння студентами методами проектування 
рішення проблеми (у вигляді концепції, моделі або 
прототипу) через застосування проектної техноло-
гії; розвиток комунікативних здібностей у перебігу 
використання комунікативних технологій тощо;

2) вплив на всі складники  педагогічної сис-
теми розвитку творчого потенціалу майбутнього 
агроінженера (цілі, зміст, форми, методи і засоби 
навчання, контроль та корекцію результатів, діяль-
ність викладача і студента) передбачає відповід-
ність змісту навчання цілям розвитку творчого 
потенціалу студента, наприклад, оволодівання 
студентами методами аналізу потреб кінцевого 
споживача розроблюваної конструкції у вигляді 
вимог та критеріїв, технікою прийняття рішень, тех-
ніками генерування нових ідей тощо; аналіз і узго-
дження наявних форм, методів і засобів навчання 
та таких, що застосовують ІКТ; розроблення алго-
ритму педагогічної взаємодії з характеристикою 
етапів і результатів, що очікуються на кожному з 
етапів технології, проектування навчальних дій 
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студентів, вибір інструментів та методів діагнос-
тики рівня досягнення результатів та засобів їх 
коригування;

3) орієнтація на студента та адаптивність до 
умов освітнього середовища, що сприяє розвитку 
творчого потенціалу студента з урахуванням його 
потреб та здатностей, вимагає організації адап-
тивного управління освітнім процесом зі змогою 
прогнозувати результати та змінювати методи вза-
ємодії, порядок технологічних операцій на основі 
аналізу поточних результатів навчально-пізна-
вальної діяльності студентів викладачем та самоа-
налізу власних досягнень майбутніми інженерами;

4) використання засобів інформаційно-кому-
нікаційних технологій як основи при реалізації 
педагогічної технології включає передові засоби 
та технології (методи, інструменти, процеси, про-
цедури, ресурси і стратегії, реалізовані через ІКТ), 
що застосовуються інженерами провідних вироб-
ничих компаній у професійній діяльності: мобільні 
інформаційні технології, віртуальна та розширена 
реальність, віртуальні лабораторії, моделювання 
та занурення в середовище, соціальні мережі, 
хмарні технології та інші зметою підвищення якості 
освітнього процесу в різних умовах.

Структура педагогічної технології включає кон-
цептуальну базу (підходи, принципи, наукову кон-
цепцію), змістову частину (цілі та зміст навчання) 
та процесуальну частину (форми, методи, засоби 
навчальної діяльності студентів і діяльності викла-
дачів, зокрема організації та управління навчаль-
ним процесом, що, своєю чергою, включає діа-
гностування навчальних досягнень студентів, 
корекцію результатів, перевірку відповідності 
запланованим результатам) [2; 3; 10].

Педагогічний процес, спрямований на розвиток 
творчого потенціалу майбутнього агроінженера, 
організований на основі педагогічної технології, 
передбачає ґрунтовну попередню підготовку, що 
включає визначення діагностичних цілей та змісту 
навчання на основі вимог до випускника аграрного 
університету, зазначених у стандарті вищої освіти, 
встановлення та опис необхідного вхідного рівня 
студентів, на основі чого, за наявності такої мож-
ливості, підбираються групи в межах курсу або 
підгрупи в межах однієї групи за рівнями, хоча роз-
поділ студентів за рівнями принципово не застосо-
вується в перебігу реалізації окремих педагогічних 
технологій, зокрема розвиваючого та евристич-
ного навчання.

Організація діяльності студентів, націленої 
на розвиток творчого потенціалу та формування 
особистісних якостей, оволодіння інженерно-тех-
нічними знаннями, набуття професійних нави-
чок, потребує вибору відповідних форм, методів і 
засобів діяльності студентів. Необхідним є точне 
планомірне поетапне виконання навчальних дій 
та операцій з орієнтацією на заплановані цілі та 

безперервним стеженням за процесом із метою 
виявлення його відповідності встановленим вимо-
гам, запобігання критичним ситуаціям та своє-
часного аналізу перебігу навчального процесу, 
оцінювання його продуктивності, а також вияв-
лення результатів, що не відповідають вимогам, 
з’ясування причин із подальшим їх усуненням та 
корекцією навчальних досягнень студентів. Варто 
також передбачити додаткові ресурси, види діяль-
ності та завдання для студентів, які демонстру-
ють надвисоку продуктивність із метою підтримки 
їхньої позитивної мотивації до навчально-пізна-
вальної діяльності.

Для організації педагогічного процесу на тех-
нологічних засадах необхідне трансформування 
абстрактної стратегічної цілі (наприклад, підго-
товка компетентного фахівця) в низку діагностич-
них, кожна з яких описуватиме відповідний етап 
процесу навчання (наприклад, сформувати уміння 
самостійно ідентифікувати проблемну ситуацію, 
оволодіти техніками генерування ідей, оволодіти 
САПР для розроблення/вдосконалення конструк-
торського рішення тощо). Причому діагностич-
ність цілі досягається, коли результат (власти-
вість, уміння, досвід), що формується в перебігу 
педагогічного процесу, описується чітко − його 
однозначно можна відокремити від інших. До того 
ж обов’язковою є наявність ефективного діагнос-
тичного інструментарію, що дає змогу об’єктивно 
виявити результат, виміряти рівень його сформо-
ваності (розвитку) та порівняти з еталонним.

Вчені зауважують, що ефективність процесу 
розвитку творчого потенціалу у студентів інже-
нерних спеціальностей залежатиме від вдалого 
вибору педагогічної технології [2; 3; 10]. Тут цілком 
погоджуємося із дослідниками, які не рекоменду-
ють відмовлятися від тих підходів, форм і методів 
підготовки майбутніх агроінженерів, що успішно 
застосовуються роками, адже вони дають змогу 
ефективно вирішувати окремі дидактичні задачі. 

Серед основних критеріїв, які дозволяють 
прийняти рішення про ефективність техноло-
гічно організованого педагогічного процесу, 
варто виділити:

 – результативність (кожен студент досягає 
запланованого результату);

 – економічність (більше результатів у вигляді 
засвоєної інформації, набутих навичок, сформо-
ваних якостей тощо за одиницю часу без додатко-
вих дій із боку викладача та студента);

 – ергономічність (ефективне комфортне спів-
робітництво у дружньому середовищі без фізич-
них та психологічних перевантажень);

 – спрямованість на посилення мотивації сту-
дентів (позитивне емоційне оточення підтримки та 
співпраці, певна свобода у прийнятті рішень, орієн-
тація педагогічного процесу на реальні навчальні 
потреби студента);
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 – керованість (визначення діагностичних цілей, 
алгоритмічність дій, діагностування та корекція 
досягнень студентів);

 – відтворюваність (однакова ефективність 
застосування технології будь-яким викладачем 
для будь-якої дисципліни завдяки детально випи-
саним етапам із відповідними цілями, результа-
тами та способом педагогічної взаємодії).

Таким чином, на практиці ефективно підібрана 
або розроблена педагогічна технологія має спира-
тися і на усталені, і на сучасні надбання педагогіч-
ної теорії та практики в поєднанні з досягненнями 
науково-технічного прогресу.

Висновки. Технологізація процесу розвитку 
творчого потенціалу студентів агроінженерної спе-
ціальності спирається на загальноприйнятий під-
хід до поняття технології загалом. Педагогічна тех-
нологія розглядається як планомірне, послідовне, 
контрольоване втілення на практиці заздалегідь 
розробленого педагогічного проекту у вигляді 
сукупності форм, методів і засобів, що використо-
вуються для досягнення запланованих результатів 
у перебігу організації процесу розвитку творчого 
потенціалу майбутніх агроінженерів. Подальші 
дослідження мають бути спрямовані на відбір 
ефективних форм і методів, що забезпечуватимуть 
реалізацію визначених цілей, розроблення техно-
логічних карт та підбір методів і засобів діагнос-
тики та корекції навчальних результатів студентів.
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